
Bredband Asby Udde Ekonomisk Förening – försäljning av fastighet 

 

Ska du sälja din fastighet inom Bredband Asby Udde Ekonomisk Förenings 
utbyggnadsområde? Har du också beställt en fiberanslutning och därmed blivit medlem i 
Bredband Asby Udde Ekonomisk Förening?  

Föreningens styrelse har den 15 april 2021 tagit beslut om ett enkelt förfaringssätt för att lösa 
detta på ett korrekt sätt! 

Du som fastighetsägare och medlem kan enkelt överlåta dina kapitalinsatser och medlemskap 
till köparen genom att fylla i en blankett och lämna in till föreningen. Köparen tar då över i 
just den fas din anslutning befinner sig. Det går bra att överlåta medlemskapet närsomhelst. 
Både före, under och efter byggprocessen. Det viktiga är att föreningen får in den 
underskrivna blanketten så att föreningen kan ändra i medlemsregistret och nå rätt 
fastighetsägare för att informera samt begära in slutbetalning av kapitalinsatsen om den ännu 
ej är betald.  

Undertecknad blankett kan skickas till: 

Bredband Asby Udde Ekonomisk Förening 
c/o Ellinor Fredriksson 
Yxnerum 1 
573 77 YDRE 
 
Du kan också skanna in undertecknad blankett och skicka via mejl till: 
byggledare@bredband-au.se 
 
 
Styrelsen 
 
 
  



Avtal om överlåtelse av medlemskap och kapitalinsatser i 
Bredband Asby Udde Ekonomisk Förening 

 
Säljaren av fastigheten _________________________________ i Ydre kommun överlåter 
härmed medlemskap och inbetalda medlemsinsatser i Bredband Asby Udde Ekonomisk 
Förening till fastighetens köpare. Därmed avsäger sig säljaren rätten att få kapitalinsatsen 
återbetald av Bredband Asby Udde Ekonomisk Förening.  
 
Köparen övertar därmed rätten till den beställda fiberanslutning som finns installerad eller ska 
installeras på fastigheten. Om full betalningen inte är erlagd för anslutning så förbinder sig 
köparen att betala resterande kapitalinsats efter meddelande från Bredband Asby Udde 
Ekonomisk Förening. 
 
 
Säljare: 
 
______________________________  _______________________________ 
Ort och datum    Ort och datum 
 
 

______________________________  _______________________________ 
Namnteckning säljande medlem   Namnteckning säljande medlem 
 
 
_____________________________________________  _______________________________________________ 
Namnförtydligande säljande medlem   Namnförtydligande säljande medlem  
 
 
 
 

Köpare: 
(Vid flera köpare är det inte nödvändigt att mer än en person registrerar sig som medlem.) 
 
 

______________________________  _______________________________ 
Ort och datum    Ort och datum 

 
______________________________  _______________________________ 
Namnteckning köpare, blivande medlem   Namnteckning köpare, blivande medlem 
 
 

______________________________  _______________________________  

Namnförtydligande köpare, blivande medlem  Namnförtydligande köpare, blivande medlem 
 
 

______________________________  _______________________________ 
Telefon    Telefon 
 
 

______________________________  _______________________________ 
E-postadress    E-postadress 


